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31 Augustus 2014 
 

FOKUSTYDTEMA: GOD SE PLAN VIR DIE WÊRELD 
 

Week 2 - volg huisgodsdiensriglyne  
 

OGGENDDIENS:  
Student Janré van Jaarsveld 

 
Skriflesing:   Galasiërs 3: 17 – 21 
Teks:  Galasiërs 3: 18 – 19c  
Tema: Dit wat God belowe is ’n 
onverdiende geskenk van redding aan die 
wat glo 

DIé WAT GLO IS DEUR GENADE 
ALLEEN GERED 

Die belofte van God is dat Hy sy 
eniggebore Seun Jesus Christus aan ons 
gegee het as ’n volkome Middelaar en 
offer vir ons sondes. God het Jesus 
Christus vir ons as ’n spys en drank van 
die ewige lewe geskenk. Dit is ook God 
wat deur die kragtige werk van die Heilige 
Gees vir ons die geloof gee waardeur ons 
deel kry en deel word van hierdie erfdeel 
wat God belowe. Ons is deur genade 
alleen gered. 

DIE WET LEI ONS AS NIETIGE 
SONDAARS NA CHRISTUS TOE 

Die wet dwing ons tot verootmoediging 
voor ons grote God en dit dryf ons na ons 
Verlosser toe. Hoe werk dit presies? As 
ons as mense besef dat ons teen God, die 
Almagtige skepper van die Hemel en die 
aarde sondig en sy wette oortree, dan 
weet ons en kom ons tot die besef dat ons 

nie meer op God se pad en in sy lig 
wandel nie. Wanneer hierdie kennis van 
die wet toegepas word op ons harte deur 
die kragtige werk van die Heilige Gees, 
roep ons as nietige sondaars uit om 
vergifnis en verlossing! Dit wat God 
belowe, is ’n onverdiende geskenk van 
redding aan dié wat glo.  
 
Ontmoetingsdiens 
Intreelied Ps 118 - 1: 1,2,3;  Votum; 
Seëngebed; Lofsang Sb 1 - 2: 1, 2 en 3; 
Apostoliese Geloofsbelydenis (gemeente 
sê hardop saam); Sing na belydenis 
Sb 12-3:1 en 2 
  
Verootmoedigingsdiens 
Wet; Sing Psalm 38-2:1, 3 en 7; Gebed  
  
Woorddiens 
Skriflesing;  Sing Ps 145-1:10, 11 en 12 
(kleuters gaan na hulle bediening);   
Woordverkondiging 
  
Antwoorddiens 
Gebed; Liefdegawes; Sing Lied 190:1, 2 
en 3; Seengebed; Amenlied Sb 13-2 
 

GESAMENTLIKE AANDDIENS: 
Ds Koos Mouton 

 
Skriflesing: Genesis 1:1 - 2:4 



 2 

Tema: God het geskep … en dit was 
goed. 
Voorafsang  
Lied 168:1, 2, 3;   Sb 2-2:1, 2 
 
Ontmoetingsdiens 
Votum; Seën; Loflied    Ps 8-1:1, 3, 4, 5;  
Gebed 
  
Woorddiens 
Skriflesing; Sing  Ps 19-1:2, 5;  
Woordverkondiging 
  
Antwoorddiens 
Gebed; Liefdegawes;  Sing Ps 19-1:1, 2, 
7; Wegstuurseën; Amen Sb 13-2. 

 
MEELEWING 

● Alta van Zyl (groep 38 - 076 235 6998) 

sterk tuis aan na behandeling in die 

hospitaal. Sy moet hierdie week vir 

verdere ondersoeke Klerksdorp toe 

gaan.  

● Pieter Lessing (groep 24 - 082 375 

4078) se skoonseun en die swaer van 

Mariza Richards (groep 24 - 082 778 

5885), Eon Goosen, het ’n hartaanval 

gehad en sterk weer tuis aan.  

● Ansa Venter (groep 40 - 072 248 5551) 

se broer is skielik oorlede. Ons bid haar, 

Jasper en die familie die troos van die 

Here toe. 

● Gideon Scholtz (groep 33 - 072 773 

4510) se ouma is ook hierdie week 

oorlede. Sy pa se troosdiens was 

Woensdag. Ons bid hulle die troos van 

die Here toe. 

● Daniel Basson (groep 33 - 076 387 

0291) het masels onder lede en sterk 

tuis aan. 

 
Ons bid dat die Here spoedig beterskap 

en herstel sal gee. 
 

BAIE GELUK  
● Baie geluk aan ons kosterspaar, Johan 

en Elsa Coetzee met hul 50ste 

huweliksherdenking op 29 Augustus. 

● Baie geluk aan Amoné Delport wat as 

skoolleier vir graad 8 gekies is. 

● Baie geluk aan Schalk du Preez wat op 

die nasionale Jeugraad van die 

Voortrekkerbeweging verkies is.  

 
ONS DINK OOK AAN DIE VOLGENDE 
LIDMATE WAT SUKKEL MET SIEKTE 

OF SWAK GESONDHEID 
Sr Sannie Reyneke, sr Filina Coetsee, sr 
Marianne Kruger, sr Bettie Ras, sr Janet 
vd Walt, br Mannetjie Viviers, sr Hester 
Buys, br en sr Fanie en Ria Bezuidenhout. 
 
 

ONDERSTEUNING VIR SIEKES 
Vir ondersteuning of besoeke deur die 
hospitaalbesoeke-diensgroep, skakel 
hierdie week vir: 
siekes@oosdoppers.co.za 
Anna Smith (083 765 9813) 
Annatjie Grobler (073 2587 833) 
 
 

 AFKONDIGINGS 
Die volgende aktiwiteite vind DV 
hierdie week plaas: 
Vandag 
09:00 Gebedsgroep  
09:30 Oggenddiens 
 Kleuterbediening 

Katkisasie 19 
Tee en Koffie 

16:00 Diakonie vergadering 
17:45 Gesamentlike Jeugaand 
18:00 Gesamentlike aanddiens 
           
Maandag 
17:15 Katkisasie Gr 10 
19:00 Gebed & Ondersteuningsgroep 
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Dinsdag 
06:00 Manne ondersteuningsgroep 
08:00 GTV (Geref Teologiese Vereniging 
van predikante se konferensie) 
18:30 Ouderlinge gebedsgroep 
 

Woensdag 
16:30 Katkisasie Gr 8 
09:30 Bybelstudie 
17:15 Katkisasie Gr 11 
17:15 Katkisasie Gr 9 - Geen 
19:00 Bybelstudie 
19:00 Beginpunt 
 

Donderdag 
09:30 Kleingroep van Salomè Jonker 
(groep 39) in Elim 

 
AMPSDRAERS 

Eervolle losmaking uit die amp van 
ouderling word verleen aan br Jan-Louis 
Coetzer. 
 

Die volgende name word ter approbasie 
voorgehou vir die amp van ouderling: 
Brs Fanus Kruger, Kola Kruger, Hans 
Malan en Banie van der Walt. 
  
Ons het tans 11 vakante groepe en die 
Kerkraad versoek die gemeente om name 
in te dien van lidmate wat as ouderling 
oorweeg kan word. U voorbidding word 
ook in hierdie verband gevra. 

 
GESAMENTLIKE JEUGBEDIENING 

VANAAND 

Vanaand is daar weer ’n geleentheid vir 
gesamentlike jeugbediening hier by ons 

gemeente.  Die laerskool- en 
hoërskooljeug kom om 17:45 bymekaar, 

terwyl die aanddiens om 18:00 begin.  Ds. 
Koos Mouton gaan die erediens lei. 

Die laerskoolkinders se tema vir hierdie 
jaar is: Die Kerk Werk Wêreld Wyd.  
Hierdie keer gaan ons kyk hoe die Here in 
Saulus se lewe gewerk het.  Die Here kan 
mense se lewens heeltemal verander en 

ons gaan ook saam praat oor hoe Hy in 
ons lewens werk. 

Hoërskooljongmense, ons gaan verder 
leer oor wat dit beteken om ’n dissipel van 
Jesus te wees.  Die vorige keer het ons 
gekyk na wat my plek as dissipel in die 
kerk is.  Tog is elke kerk deel van die 
groter prentjie: die kerk oor die hele 
wêreld.  Waar pas ons daar in en wat is 
ons verhouding met hulle?  Kom praat 
bietjie saam hieroor... 

Soos verlede keer gaan daar ook hierdie 
keer iets lekker vir al die jongmense wees 
(pizza!!) en almal is welkom om na die 
erediens saam ’n koppie koffie of tee in 
die Skuur te geniet. 

 

Fokus op ons missionêre roeping – 
God se plan vir die wêreld 

Ons begin vandag met week twee. Maak 
seker dat jy jou Fokustydboekie met die 
preke, groepwerk en huisgodsdiensriglyne 
by die Kerkkantoor in die hande kry. Die 
handleiding is ook elektronies beskikbaar 
en kan aan jou ge-epos word. Dit is ook 
op ons webblad beskikbaar by 
http://www.oosdoppers.co.za/.  

 
Oproep om spesiale bydraes vir ons 
Instandhoudingsfonds (Skuurdak) 

Vanweë toenemende waterskade in die 
Skuur se voorportaal en ons kombuis het 
die kerkraad noodgedwonge die 
onvoorsiene uitgawe moes aangaan om ’n 
deel van die Skuur se dak te laat herstel 
deur nuwe dakplate te lê. Die skade aan 
plafonne moet nog herstel word. Die koste 
hieraan verbonde beloop R100 000.00.  
 
In die lig van die feit dat ons begroting 
reeds onder druk is, vra die kerkraad of 
elke belydende lidmaat nie eenmalig 
R200.00 wil bydra om die koste te dek nie. 

http://www.oosdoppers.co.za/
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Plaas jou bydrae in ’n koevert, gemerk 
Instandhoudingsfonds (Skuurdak), in die 
kluis of kollektesakkies. Elektroniese 
bankoorbetalings kan ook gedoen word 
met die verwysing “Instandhoudingsfonds 
(Skuurdak)”.  
 

Ons sal op ŉ gereelde basis in die 
Dienelkander terugvoer gee oor ons 
vordering om die bedrag in te samel. Ons 
poog om die projek teen die einde van 
November af te handel.  
 
 

VERJAARSDAE 
Baie geluk aan almal wat DV hierdie 

week verjaar! 
Sondag, 31 Augustus 
Sr Antoinette Coetzee      082 328 1739 
Sr Wilna Stavast       081 271 0493 
Sr Maryna vd Walt          082 054 1020 
 

Maandag, 1 September 
Br Theo Coetzee       083 538 3162 
Jbr Aldru Opperman      018 292 1969 
 

Dinsdag, 2 September 
Sr Lu Erasmus       082 553 6040 
Jbr Benjamin Terblanche     
 

Donderdag, 4 September 
Sr Chrisda du Plooy      018 290 6738 
Sr Ria v Eeden       018 290 5543 
Br Sagie Venter       082 713 9664 
 

Vrydag, 5 September 
Sr Lallie v Zyl (71)       072 141 8316 
Sr Elna Visagie       082 329 5450 
 

Saterdag, 6 September 
Sr Marinda du Toit         082 210 4403 
Br Gerhard Turkstra      082 786 9528 
 
 
 

ANDER AFKONDIGINGS 
•  Liefdegawe vanoggend vir  
   Barmhartigheid.  
•  Gawe by die deure vanoggend vir die  

   Bedieningshulp en vanaand vir   
   Jeugbediening. 
•  Gawe volgende Sondag vir die  
   Belydenisklasuitreik. 
•  Vrywillige bydrae vir voertuigsekuriteit   
   in die bussies by deure. 
•  Diensbeurte: Groep 26 en 27. 
 
 

KENNISGEWINGBORD 
● Frankfort Riviertoer: Woensdag 3 

Desember - Sondag 7 Desember 

2014. 

● Die Soeke na Betekenis-kursus - 

inskrywingsvorms op die tafel. 

● Verskeie 2de handse 

skoolhandboeke beskikbaar in die 

kerkkantoor. 

 

HOËRSKOOL UITREIK NA HILLBROW 

Ons gaan weer DV Vrydag 12 September 
op ’n uitreik na MES (Middestad 
Evangeliese Sorg) in Hillbrow saam met 
die jongmense van die Gereformeerde 
Kerke Die Bult en Mooirivier. Die reëlings 
is soos volg:  Vertrektyd Vrydag 12 
September om 15:00 vanaf GK Potch Die 
Bult.  Terugkoms: Vroeg-oggend Saterdag 
13 September.  Kostes: Geen.    Verlede 
jaar se uitreik was ’n hoogtepunt vir almal 
wat gegaan het – so skryf sommer vandag 
nog jou naam op die lys in die voorportaal!  
Daar is net 25 plekke beskikbaar. 
 

BAIE DANKIE 

Baie dankie aan almal vir die omgee en 
liefde tydens my onlangse operasie. Die 
potplant van die gemeente af is pragtig. 
Dankie vir al die besoeke, blomme, 
telefoonoproepe en boodskappe. Dit is ’n 
voorreg om deel te wees van hierdie 
gemeente.  
Hantie Grobler 
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DRINGENDE HULP GEVRA 

Johannes en Chanelle van As het iemand 

nodig om vir die volgende 2 weke na 

Henlu te kyk.  Indien iemand kan help of ’n 

geskikte persoon kan aanbeveel, kan u 

asb vir Chanelle kontak (083 501 7181). 

 
 

PROJEKTE NUUS 

 
CANSA PROJEK (Voorheen Toktokkie) 

 
 

 
 
 
 

Liewe 
Gemeente 
Ons loots nog vir die volgende 2 weke ons 
projek vir CANSA. Elke gesin behoort al ’n 
koevert te hê waarin julle bydraes kan 
lewer. Vra gerus ook vir jou kollegas by 
die werk, familie en vriende. Kom ons 
poog om met hierdie projek die hele gesin 
te betrek. Dit is ’n instelling by ons 
Oosdoppers om jaarliks ’n mooi bedrag vir 
CANSA in te samel en ons vertrou dat ons 
dit weer hierdie jaar sal doen. 
Wanneer julle bydraes gereed is, plaas 
asb die koevertjie in die kollektesakkie of 
in die kluis. Gesinne wat nog nie ’n 
koevert ontvang het nie, kan na die 
diens ’n koevert by Odelia Venter by 
die Toring kry. Vir enige verder navrae 
praat gerus met Odelia Venter (083 290 
1572) wat aan die stuur van hierdie projek 
staan. 

 
 

 
Liewe Gemeente  
Graag hou ons julle op die hoogte met die 
verloop van die beplanning van ons 6e 
Kersmark hierdie jaar. Die datum is 22 tot 
29 November en ons vra asseblief dat 
julle hierdie datums oophou sodat ons 
weer heerlik kan saamwerk en meeleef 
met hierdie spesiale projek van ons. 
 
Al die verskillende komitees is aktief besig 
met hulle beplanning en die uitvoering 
daarvan. Ons mark is vol uitstallers wat 
gekeur is en ons wag vir hulle bevestiging 
dat hulle hier gaan wees. Kyk uit vir 
berigte in die koerante. Ons wil graag hê 
dat julle nou al oor ons mark met almal in 
jou omgewing, vriende en familie moet 
begin gesels sodat ons hulle aansteek 
met ons opgewondenheid daaroor! Gaan 
“like” asb ons “facebook”-blad en nooi jou 
vriende daarna uit! Lewer kommentaar oor 
die “post” daar! Help ons met die 
bemarking, versiering, borge, ensovoorts! 
 
Dankie vir diegene wat alreeds betrokke is 
en hard werk! 

 

BORGEKOMITEE  
 

Mooirivier Kersmark Borge 
 

Ons gemeente se Mooirivier Kersmark het 
gewys dat dit hier is om te bly. Dit vind 
hierdie jaar vir die sesde keer plaas. Dit is 
verseker een van die hoogtepunte in die 
gemeente se kalender waarna almal 
uitsien. Nie net omdat dit so ’n fantastiese 
geleentheid is om saam te werk nie, maar 
ook vir die besondere doel van ons mark, 
naamlik om fondse vir ons gemeente se 
bediening na buite in te samel en om die 
bediening volhoubaar te maak. 
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As deel van ons poging om die Mooirivier 
Kersmark so winsgewend moontlik te 
maak, probeer ons die bedryfsuitgawes 
van die Kersmark, wat ongeveer R70 000 
beloop, te delg deur die werwing van 
borgskappe binne en buite die gemeente. 
 
Dus wil ons u graag uitnooi om as borg op 
te tree. Indien u iemand ken wat dalk as 
borg sal wil optree, staan dit u ook vry om 
hierdie inligtingstuk aan hom of haar te 
oorhandig of om enige lid van die komitee 
met so ’n persoon in aanraking te bring. 
As erkening vir u borgskap en tot voordeel 
van u besigheid (of privaat 
aangeleentheid), beplan ons om 
advertensieruimte op strooibiljette, die 
webwerf, agterop fakture en op die 
westelike grensmuur van die kerk in ruil te 
voorsien: 
 
Borgskappe word vir die volgende 
aangewend: 
o Skryfbehoeftes 
o Sekuriteit 
o Bankkaartkommissie en ander    
 bankkostes 
o Kunstenaars 
o Versiering van die saal 
o Voorraad vir die restaurant 
o Bemarking 
 
Indien u sou belangstel of nog enige 
ander inligting benodig, kan u met die 
volgende persone skakel: 
Ryan Bezuidenhout (082 464 6310) 
Walter Plotz (083 487 7497) 
Johan J v Ryssen (082 774 8873) 
 
Help ons asseblief met hierdie groot 
poging van die gemeente om geld in te 
samel vir die bediening na buite om 
sodoende ons bedieningsfokus ’n 
werklikheid te maak, naamlik om die liefde 
van Christus prakties aan die wêreld te 
bewys en te verkondig. 
 

Baie dankie aan al die persone wat reeds 
aangedui het dat hulle wil help en reeds 
geld oorbetaal het. 
 
Kersmark Borgekomitee 
 
 

BELYDENISKLAS BOTSWANA-
UITREIK 

Daar heers groot opgewondenheid onder 
die 12 belydeniskatkisante oor die uitreik 
na Botswana op 4 - 10 Oktober. Soos 
altyd vra ons met vrymoedigheid hulp uit 
die gemeente om die uitreik vir die 
katkisante moontlik te maak. Ons benodig 
die volgende items vir die groep:  

● 2 kombi’s of ander voertuie . Indien 
ons nie kombi’s kry nie, sal ons nog 
meer voertuie en bestuurders 
benodig - wat die koste baie opjaag. 

● 4 Sleepwaentjies - 6 vt en groter 
● Twee ekstra groot kazebo’s 
● 2 Kampyskassies of klein 

gasyskassies 
● Koekies en beskuit.  
● Kontantskenkings om die koste te 

help dek. 
Indien jy met enige van die items kan 
help, praat asb met ds Piet. Ons vra ook 
voorbidding dat die Here weer ons uitreik 
tot groot seën van die gemeenskap in 
D’kar sal maak, maar ook tot geloofsgroei 
van ons jongmense. Die volwassenes wat 
tot dusver saamgaan: Ds Piet en Rieëtte, 
ds Karel, prof Francois Muller en Koot van 
der Walt. 
 
 

BEROEPENUUS 
 

BEROEPE BEDANK 
·       Ds GS Kruger van Centurion na  
        Nylstroom 
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                                          Susters 
TEESKINKGELEENTHEID 

Tee word vandag in die Skuur bedien onder die leiding van Riana Heystek (groep 7),  
Elsie Buijs (groep 22) en Marie du Plessis (groep 37) .                                                       
Baie dankie aan die groepsusters en hulle groepe se susters en broers wat met die 
skink en opwas help! Ons moedig susters en broers aan om met die skink en opwas 
te kom help - so leer ons mekaar en ons nuwe groepe beter ken! 

 

MELKFONDS 
Ons gemeente is bevoorreg om elke Sondag ’n heerlike koppie melkkoffie of tee te 
geniet na die erediens. Ons herinner graag alle lidmate aan ons melkfondshouers by die 
bedieningspunte. Hierdie melkfonds word gebruik om juis in hierdie voorreg te voorsien. 
Graag vra ons vir enige donasies wanneer daar weer heerlik gekuier word rondom ’n 
koppie koffie of tee. Die donasies kan in die houers geplaas word en so verseker ons 
ook elke week se lekker saamkuier na die erediens. 

 
 

BELANGRIKE DATUMS:  DERDE KWARTAAL 
 

DATUM DAG TYD WIE WAT 

31-Aug Sondag 19:00 Blok D Gesamentlike jeug- en erediens  
        Koffie, tee en sap 

21-Sep Sondag 19:00 Blok D Ouderlingevergadering – verversings 

27-Sep Saterdag 16:00 Blok B Nagmaalete 

28-Sep Sondag 19:00 Blok C Gesamentlike jeug- en erediens  
        Koffie, tee en sap 

 

BAIE DANKIE AAN ONS BORG VAN DIE WEEK! 
 

VIVIERS INGELYF 

PROKUREURS  
Skakel Pierre Viviers vir die volgende regsdienste: 

 Opstel van testamente 

 Boedel- en aftreebeplanning 

 Bereddering van bestorwe boedels 

 Stigting van trusts 

 Registrasie van onroerende eiendom 

 Siviele litigasie – Hoë- en Landdroshof 

 Skuldinvorderings 

 Huweliksvoorwaardeskontrakte 

 Lugvaartregsdienste  

 Lugvaartversekering – FSP nommer 43890 

Eerstevloer 

Octrongebou 

James Morokalaan 62 

Potchefstroom 

 (018) 297-5201 k/u 

pierre@viviersattorneys.co.za 
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AANDEREDIENSTE 
Die Kerkraad het op 17 Junie 2014 besin oor die inkleding van ons aanderedienste. Dit volg 
nadat lidmate die afgelope drie jaar vir besinning/verandering gevra het. ’n Opname is ook in 
die gemeente gedoen en ’n totaal van 153 vraelyste is terugontvang. Die opname het getoon 
dat lidmate baie positief oor die eredienste in die geheel is, maar dat die bywoning van die 
aanderediens rondom 10% en minder is. Die saak is ook na afloop van die aanderediens op 18 
Mei met lidmate bespreek. 
Die Kerkraad het in su besinning oor die aangeleentheid aandag aan die volgende 
Skrifbeginsels ten opsigte van die samekomste geskenk: 

 Die vierde gebod:  Sondag is God se dag en die plig is om God te aanbid op die Sondag 
en vir Hom af te sonder.  

 Die oproep tot die bywoning van die gemeentelike byeenkomste – vergelyk Hebreërs 10.  

 Die Skrif gee geen aanduiding van die aantal eredienste op Sondae nie. 

 Twee eredienste is ’n gebruik uit die Hervormingstyd – dit was veral gemik op die leer 

volgens KO art 68.  

 Die liefdesgebod wat gelowige se gesindheid behoort te rig – met my hele hart, hele siel 

en al my kragte. 

Ander oorwegings wat in berekening gebring is, sluit in: 

 Wettiese benadering vs positiewe uitlewing van die Sondag. 
 Die gesindheid van gelowiges – ’n minimum- vs maksimumgesindheid. 

 Die omstandighede van lidmate – bejaardes, boere, veiligheid, druk op gesinne, 

tydsomstandighede, ensovoorts.  

 Die omstandighede van die gemeente in die geheel. (lokaliteit, bedieningsbehoeftes, 

ens.). 

Na oorweging van alle aspekte het die Kerkraad besluit dat elke tweede Sondagaand se 
eredienste vervang word met groepsaktiwiteite of byeenkomste/persoonlike besoeke deur 
ouderlinge in groepe - met dien verstande dat daar altyd ’n groep of groepe by die kerkgebou 
sal vergader sodat lidmate wat andersins aan ’n erediens wou deelneem, steeds om 18h00 kan 
inskakel by ’n groep. 
Elke groep sal self hulle aktiwiteite beplan. Dit beteken egter nie noodwendig dat groepe op ’n 
Sondag hoef te vergader nie. Die implementering van hierdie besluit is vanaf die lente, en die 
Kerkraad sal in November die saak evalueer met die oog op die skedulering van die 2015-
aktiwiteite. Dienooreenkomstig word die res van 2014 se aandbyeenkomste soos volg 
geskeduleer (oggenderedienste bly onveranderd): 
 

31 Aug Erediens 7 Sept Groepsbediening 

14 Sept Erediens 21 Sept Groepsbediening 

28 Sept Erediens (Oggend - Nagmaal) 5 Okt Geen aandaktiwiteite 
(skoolvakansie). 

12 Okt Erediens   19 Okt
  

Groepsbediening 

26 Okt Erediens (Cachet - Hervormingsdiens) 

2 Nov Erediens (gesamentlike jeug) 9 Nov Groepsbediening  

16 Nov Erediens (Oggend, Nagmaal) 23 Nov Groepsbediening 
(afsluiting) 

30 Nov Erediens, Kerssangdiens (Potch-Oos) 

7 Des Erediens (laaste aanderediens vir die jaar) 

14, 21, 28 
Des en 4 
Jan  

Geen aandaktiwiteite/ aanderediens tydens skoolvakansie nie. 

 

 


